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MEGSZÉPÜLT A PACSAI KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS ÉS
KÖZÖSSÉGI HELY BELSŐ TERE

Pacsa 1768 fő lakosságszámú kisváros Zala megyében, amelynek könyvtára kistelepülési
könyvtári információs és közösségi helyként működik.
A településen 1950-ben létesült először könyvtár, amely egy korábbi családi házban kapott
elhelyezést. A közelben található az önkormányzat épülete, az iskola, óvoda is. A nyilvános
könyvtárak jegyzékére 2000-ben került fel, mint Nagyközségi Könyvtár, majd 2009-ben Pacsa
megkapta a városi címet így Városi Könyvtárrá vált. Megállapodás alapján 2011. februárjától
veszi igénybe a megyei könyvtár kistelepülési szolgáltatásait.
A könyvtár épülete ma már elmúlt 100 éves. 2008-ban sikerült felújítani az épületet kívülről és
akadálymentesítése is megoldódott, de a belső terek továbbra is felújításra szorultak, hiszen a
bútorok többsége még az 1970-es években került beszerzésre, és az idők folyamán nagyon
elhasználódtak.
2013-ban a KSZR szolgáltatás keretében új kölcsönző pult készült, és megvásárlásra került a
szolgáltató által használt TextLib rendszer munkaállomás programja, így az interneten
keresztül csatlakozni lehet a pacsai könyvtárból a megyei könyvtár szerveréhez. A megyei
könyvtár munkatársai elvégezték a 10 ezer kötetes állomány elektronikus feldolgozását,
megalapozva a lelőhely nyilvántartást és az elektronikus kölcsönzés bevezetését.
2014-ben az önkormányzat a könyvtár udvarán egy 200 m2-es alapterületű fedett rendezvény
pavilont építtetett és a könyvtár belső tereinek korszerűsítése is elkezdődött, egy 15 m2-es
kiállítótér létrehozására került sor közvetlenül a bejáratnál, ezzel is növelték a könyvtáriközösségi teret. Az állandó és időszaki kiállítások megtartására is alkalmas térben először egy
helytörténeti fotókiállítás került elhelyezésre.
Sor került a mellékhelyiségek felújítására, a belső terek festésére és világítás korszerűsítésre is.
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A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral együttműködve nyújtotta be pályázatát 2014-ben
Pacsa Város Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumához
szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására, amely sikeres volt és 1.570.380 Ft
támogatásban részesültek. Ebből újultak meg a könyvtári polcok.
A megyei könyvtár több mint 500 ezer Ft támogatásából további kiegészítő bútorok (olvasói
asztalok, számítógép asztalok, székek, médiaszekrény, folyóirat állvány) beszerzésére került
sor. A bútorzatot a kemendollári Dóra Faipar Kft. készítette.
A megyei könyvtár munkatársai a projekt megvalósításában mindvégig segítették a települést,
figyelemmel kísérték az eszközbeszerzést, elvégezték a teljes állomány rendezését és
állományellenőrzésre is sor került.
Az új berendezés tágas, világos térbe került, amely alkalmas kulturális közösségi programok
lebonyolítására is. A bútorzat teljes mértékben megfelel a Könyvtári Szolgáltató Rendszer
működés című ajánlásban megfogalmazottaknak.

Az avatóünnepségre 2015.04.17-én 17.00 órakor került sor. Közreműködtek a helyi óvoda és
iskola tanulói és a Pacsai Dalárda. Köszöntőt mondott Kelemen Tamás polgármester és Kiss
Gábor, a megyei könyvtár igazgatója.
Sebestyénné Horváth Margit
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